
KENDELSE  
  

Afsagt den 24. februar 2022  
  

af  
  

Fodboldens Disciplinærinstans  
  

i sagen  
  

cheftræner, Hjørring Futsal Klub  
  
  
  
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER  
  
Lørdag den 19. februar 2022 blev Futsal Ligakampen mellem Hjørring Futsal Klub og Futsal Gentofte spillet i Hallen 
Park Vendia i Hjørring. Kampen sluttede 5-7.  
  
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrø-
rende Hjørring Futsal Klubs cheftræner, der i kampens 39. minut fik sit andet gule kort, og dermed rødt kort, samt 
vedrørende den adfærd cheftræneren udviste efter udvisningen. 
 
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER:  
  
Kampens dommer indberettede, at Hjørring Futsal Klubs cheftræner i kampens 39. minut fik tildelt et rødt kort.  
 
Det fremgår videre af dommerens indberetningen, at cheftræneren ’protesterede ved ord og handling, og 
gestikulerede på en måde, som viste klar mangel på respekt for dommerteamet. Da jeg viste det røde kort, 
klappede han sarkastisk af dommerteamet.’ 
 
REDEGØRELSE FRA HJØRRING FUTSAL KLUB:  
 
Hjørring Futsal Klub har været foreholdt dommerens indberetning og er blevet anmodet om at redegøre for 
episoden. 
 
Hjørring Futsal Klub har oplyst, at klubben ikke har yderligere at tilføje til sagen, da klubben aldrig udtaler sig 
om dommeren. Klubben har forståelse for 1 spilledags karantæne til cheftræneren.  
 
Det er imidlertid klubbens opfattelse, at episoden ikke bør medføre yderligere karantæne, idet cheftræneren 
klappede ud til tilskuerne. Det er desuden klubbens opfattelse, at det vil være en overreaktion, hvis cheftræ-
neren tildeles yderligere karantæne. 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:  
  
Denne sag er afgjort af DBU’s administration (administrator) på Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne, jf. DBU’s 
loves § 21.5. 
  
Det fremgår af DBU’s adfærdskodeks punkt 2.11.1, at personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, 
respektere og værne andres integritet og personlige værdighed. 
 
Det fremgår videre af DBU’s adfærdskodeks punkt 2.11.2, at det ikke er tilladt at bruge krænkende gestus eller 
sprog til at fornærme nogen på nogen måde eller til at provokere andre til had eller vold. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at cheftræneren ved sin ageren efter udvisningen har overtrådt DBU’s 
adfærdskodeks punkt 2.11.1 og punkt 2.11.2. 
 
  



Fodboldens Disciplinærinstans har efter en samlet vurdering fastsat sanktionen til 19 karantænepoint, svarende 
til 1 spilledags karantæne, jf. de disciplinære bestemmelser § 3c, jf. § 2d, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11. 
 

****  
  

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende  
  

KENDELSE  
  
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles cheftræneren 19 karantænepoint, svarende til 1 spilledags ka-
rantæne, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11.  
  
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7.  
  
  

Den 24. februar 2022  
  

Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat  
 
 
 


